
 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HƯỚNG HOÁ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 140/GM-UBND  Hướng Hoá, ngày 08 tháng 9 năm 2020  
 

GIẤY MỜI 
Làm việc với Kiểm toán Nhà nước  

     

 Thực hiện Công văn số 02/ĐKT-QT ngày 08/9/2020 của Đoàn Kiểm toán 
Nhà nước về triển khai kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 tại huyện 
Hướng Hoá; Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Đặng Trọng Vân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:  

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

+ Chi cục Thuế; 

+ Kho bạc Nhà nước huyện; 

+ Thanh tra huyện; 

+ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất; 

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

+ Phòng Nội vụ;  

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

+ Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

2. Thời gian: Vào lúc 15h00’, ngày 11/09/2020 (Thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND và UBND huyện. 

 4. Yêu cầu: Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan chuẩn bị các tài liệu phục vụ phiên làm việc. 

Đề nghị các đại biểu dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy định./. 
 

Nơi nhận:  TL. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần mời;  CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Tư 
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